
 
 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ  

RTS.1200 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ 

Κατασκευαστής: 

Toscana Enologica Mori S.n.c. 
Via Cimabue 4-6 - 50028 Tavarnelle Val di Pesa (FI) Italy 

C. F. / P. I.V.A. 01578280487 

Τηλ.: 055 8071568 – Φαξ: 055 8071293 

Internet http://www.tem.it - E-mail: tem@tem.it 

ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε.
Σταδίου 101, Τ.Κ. 59100 Βέροια

Τηλ. 23310 20262   Fax 23310 20263
http://www.agroenos.com

Η εταιρεία μας, ΑΦΟΙ ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗ Α.Ε.Β.Ε., ως επίσημος 
εισαγωγέας και εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος για όλη την Ελλάδα 
του ιταλικού εργοστασίου Toscana Enologica Mori S.n.c., παρέχει 
πλήρη τεχνική υποστήριξη (service, συνεργείο, γνήσια ανταλλακτικά) 
και εγγύηση  1 χρόνου σε όλες τις γραμμές αυτόματης εμφιάλωσης, 
υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι οδηγίες ορθής χρήσης και 
συντήρησης της αυτόματης γραμμής εμφιάλωσης, όπως ορίζονται 
από την κατασκευάστρια εταιρεία Toscana Enologica Mori S.n.c.

http://www.agroenos.com
http://www.agroenos.com
http://www.agroenos.com
http://www.agroenos.com/products/tem-monoblocco-monada-emfialosis
http://www.agroenos.com/products/tem-monoblocco-monada-emfialosis


Μονάδα RTS.1200  2
 

 
 

Ευρετήριο 

Ευρετήριο      2 
1 –       Εισαγωγή 

1.1 Γενικά 3 
1.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 5 
2 –       Μεταφορά και συσκευασία      6 

2.1 Βάρος 6 

2.2 Διαστάσεις 6 
3 –       Εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία      7 
4 – Χρήση      8 
 

4.1 Πίνακας 1 – Είσοδος κυλιόμενου ιμάντα 8 
4.2 Πίνακας 2 – Έξοδος κυλιόμενου ιμάντα 10 
4.3 Πίνακας 3 – Αστεροειδείς μηχανισμοί και ιμάντες 11 
4.4 Πίνακας 4 – Είσοδος γεμιστικού 13 
4.5 Πίνακας 5 – Παροχές και ρύθμιση της στάθμης πλήρωσης 14 
4.6 Πίνακας 6 – Ρύθμιση του μηχανήματος πωματισμού  16 
4.7 Πίνακας 7 – Ρύθμιση ταχύτητας πλήρωσης 17 
4.8 Πίνακας 8 – Ανύψωση της φιάλης στο μηχανήματος πωματισμού  18 
4.9 Πίνακας 9 – Παροχή δεξαμενής πλήρωσης 20 
 

4.10 Πίνακας 10 – Μετάδοση κίνησης 23 
4.11 Πίνακας 11 – Σετ δίσκων ανύψωσης 28 
4.12 Έλεγχοι και συναγερμοί 30 
4.13 Χρήση της Μονάδας 31 
4.14 Θόρυβος 31 
4.15 Αποσυναρμολόγηση 32 
5– Συντήρηση    33 
5.1 Τακτική συντήρηση 33 
6 – Λεζάντες    34 
7 – Περιγραφή μηχανήματος πωματισμού    36 
7.1 Συναρμολόγηση, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 36 

7.2 Παροχή ρεύματος 36 

7.3 Ρυθμίσεις 36 
7.4 Συντήρηση 37 
7.5 Επίλυση προβλημάτων 37 
7.6 Καθαριότητα 38 
7.7 Λεζάντες ανταλλακτικών του μηχανήματος πωματισμού 39 
8 8 – Ηλεκτρικά σχέδια    43 



Μονάδα RTS.1200  3
 

 
 

1 – Εισαγωγή 

ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΧΕΙ ΣΧΕΔΙΑΣΤΕΙ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΜΕ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ  
ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΕΟΚ 89/392. 
 
 
 
 

1.1 Γενικά 

Ολοκληρωμένη μονάδα πλήρωσης και πωματισμού φιαλών προσαρμοσμένο στη μικρής 
κλίμακας παραγωγή. Η βασική έκδοση απαρτίζεται από ένα γεμιστικό με οκτώ παροχές, 
ένα μηχάνημα τοποθέτησης φελλών, κι ένα σύστημα μεταφοράς για κυλινδρικές φιάλες. 
Το γεμιστικό χρησιμοποιεί το σύστημα πτώσης υγρού, ιδανικό για αλκοολούχα ποτά. Το 
ανώτερο τμήμα με τη δεξαμενή και τις παροχές έχει ρυθμιζόμενο ύψος το οποίο ελέγχετε 
με μανιβέλα.  
Το μηχάνημα πωματίσματος τροφοδοτεί τους φελλούς μέσω μίας χοάνης και τους εισάγει 
αυτόματα στο λαιμό των φιαλών.  
Το σύστημα μεταφοράς επιτρέπει, με τη δυνατότητα ταχείας αντικατάστασης του 
εξοπλισμού (οδοντωτή στεφάνη εισόδου και οδοντωτή στεφάνη εξόδου του γεμιστικού, 
κεντρική οδοντωτή στεφάνη του μηχανήματος πωματισμού, τραβέρσες και ιμάντες 
μεταφοράς), να υποδεχτεί φιάλες διαφόρων μεγεθών.  
Η βάση και όλα τα εξαρτήματα που έρχονται σε επαφή με το προϊόν είναι κατασκευασμένα 
από ανοξείδωτο ατσάλι.  
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ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΛΗΡΩΣΗΣ - ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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1.2 Τεχνικά Χαρακτηριστικά 

Συνολικό ύψος: 2100 -2250 mm (ρυθμιζόμενο) 

Πλάτος: 1260 mm (πλαίσιο βάσης), 2260 mm (συνολικά) 

Βάθος: 850 mm 

Ύψος πάγκου εργασίας: από 850 έως 1100 mm 

Ηλεκτρικός εξοπλισμός: Πλαϊνό μηχάνημα 

Πνευματικός εξοπλισμός:  Πλαϊνό μηχάνημα 

Κύρια παροχή ισχύος: 380V 3-φασική + ουδέτερο + γείωση, 50Hz. 

Παροχή αέρα: 5-6 bar. 

Χρήση αέρα στην κυκλοφορία 0,6 l 

Εγκατεστημένη ισχύς: 1,3  kW 

Διάμετρος φιαλών: από Ø55 έως Ø115 mm 

Ύψος φιαλών: από 180 έως 380 mm 

Διάμετρος φελλών από Ø24 έως Ø30 mm 

Ύψος φελλών: από 30 έως 50 mm 

Παραγωγή: από 450 έως 1200 μπουκάλια/ώρα. 

Ταχύτητα μεταφοράς: 5 m/1’ 

Χωρητικότητα δεξαμενής γεμιστικού: 35 l 

Χωρητικότητα χοάνης πωματισμού: 300 φελλοί 

Βάρος : 900 Kg 
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2 – Μεταφορά και συσκευασία 

Η μετακίνηση πρέπει να γίνεται με ανυψωτικό περονοφόρο και τα σημεία τοποθέτησης 
των περονών βρίσκονται στο κάτω μέρος του πλαισίου της βάσης. Στη διάρκεια της 
μετακίνησης βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες είναι καλά κλεισμένες με κολλητική ταινία. 

Το μηχάνημα πρέπει να συσκευάζεται σε ξύλινο κιβώτιο και να μεταφέρεται με πλοίο ή 
αεροπορικώς ή να στερεώνεται γερά σε ξύλινη παλέτα για μεταφορά με φορτηγό. 

Να τηρείτε τις συνήθεις προφυλάξεις για να αποφεύγετε κτυπήματα και πτώσεις. 
 
 
 
 
 

2.1 Βάρος 

Το βάρος της μονάδας είναι περίπου 900 kg 
 
 
 

2.2 Διαστάσεις 
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3 – Εγκατάσταση και θέση  
      σε λειτουργία 

Συνδέστε την παροχή ρεύματος του μηχανήματος με το δίκτυο (380 V).  
Εξασφαλίστε εκ των προτέρων διαφορικό διακόπτη κατάλληλου μεγέθους. 

ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΚΤΕΛΕΙ ΜΟΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ. 
ΤΗΡΕΙΤΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΦΑΣΕΙΣ. 

Συνδέστε την παροχή αέρα από το αεροσυμπιεστή (κονφλέρ) με στερέωση ½” 
στο φίλτρο ρύθμισης (ελάχ. 5 bar μέγ.10 bar). 

 
 

 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 1 - ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΕΡΑ 
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4 – Χρήση 

Ακολουθήστε τους κανόνες που περιγράφονται στους παρακάτω πίνακες. 
 
 
 

4.1 Πίνακας 1 – Είσοδος κυλιόμενου ιμάντα  
 
 
 

 
 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 2 – ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΣ ΙΜΑΝΤΑΣ  
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 3 –ΕΞΟΔΟΣ ΚΥΛΙΟΜΕΝΟΥ ΙΜΑΝΤΑ  

Χαλαρώστε τις λαβές και ρυθμίστε τα στηρίγματα στο πλάι [05] της φιάλης που έχει 
εισαχθεί στον ιμάντα μεταφοράς. Ο χώρος που πρέπει να αφήσετε ανάμεσα στα πλαϊνά 
μέρη και τις φιάλες θα πρέπει να είναι περίπου 5-10 mm. Αυτού του τύπου η ρύθμιση 
πρέπει να γίνει επίσης στα πλαϊνά τμήματα του κεντρικού μέρους του ιμάντα (ανάμεσα στη 
διάταξη κεντραρίσματος του γεμιστικού και τη διάταξη κεντραρίσματος του μηχανήματος 
πωματισμού) . 
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4.2 Πίνακας 2 – Τέλος ιμάντα 
 

 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 4 – ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΗΣ ΦΙΑΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΞΟΔΟ ΤΟΥ ΙΜΑΝΤΑ 

Η μονάδα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αυτόνομο μηχάνημα ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως ένα ενιαίο αυτόνομο μηχάνημα ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με έναν 
επόμενο σταθμό εργασίας με τη σύζευξη στον κυλιόμενο ιμάντα. Ως ενιαίο μηχάνημα 
χρησιμοποιεί το ακριανό τμήμα του ιμάντα για να πιέσει τις παραγόμενες φιάλες. 
Το ακριανό τμήμα αποτελείται από δύο πλάκες συγχρονισμού στα δεξιά και τα αριστερά 
του ιμάντα και μια τελική διάταξη που διαχωρίζει τις φιάλες. 
Όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε σειρά είναι απαραίτητο να μετακινείτε την πρόσθια 
πλάκα μεταφέροντας προς τα πίσω τις 4 βίδες που είναι τοποθετημένες στο πίσω μέρος 
που εμποδίζουν τον ιμάντα, μεταφέρετε πίσω τις βίδες που εμποδίζουν τα πλαϊνά και 
αφαιρέστε, προσθέστε τη συμπληρωματική σανίδα που είναι στερεωμένη στην οπίσθια 
πλάκα 

Τοποθετήστε τον ιμάντα στο επόμενο μηχάνημα της μονάδας ώστε να ταιριάξουν. 
Κατ αυτόν τον τρόπο, οι φιάλες θα προωθούνται στον νέο ιμάντα για να συνεχίσουν σε 
άλλες εργασίες. 
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4.3 Πίνακας 3 – Αστεροειδείς μηχανισμοί  
      και ιμάντες 

 

 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 5 – ΑΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΤΟΥ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΥ 

Ανάλογα με το σχήμα της φιάλης (συνήθως κυλινδρικό) πρέπει να τοποθετήσετε τη 
μονάδα με το σετ αστεροειδών μηχανισμών και τον ιμάντα που ταιριάζουν. 
Για τον κοίλο σύνδεσμο, πρέπει να αντικαταστήσετε τον αστέρα εισόδου και τον αστέρα 
εξόδου : Ξεβιδώστε τη λαβή [10] και τραβήξτε τους αστέρες για να τους αφαιρέσετε από 
τον άξονα. 
Αντικαταστήστε τον ιμάντα: Ξεβιδώστε τις τρεις λαβές και αφαιρέστε τον προς τα πάνω. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η ΣΩΣΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΙΜΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΣΤΡΑΜΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ 

Τοποθετήστε ξανά τα εξαρτήματα του κατάλληλου μεγέθους. Κλείστε καλά τις λαβές με το 
χέρι 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 6 – ΑΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΙΜΑΝΤΑΣ ΤΟΥ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΥ 

Επαναλάβετε τα ίδια βήματα και με τον αστέρα και τον ιμάντα του μηχανήματος 
πωματίσματος : ξεβιδώστε τα κουμπιά και τραβήξτε τα προς τα πάνω. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η ΣΩΣΤΗ ΠΛΕΥΡΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΤΕΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΙΜΑΝΤΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ ΤΩΝ ΦΙΑΛΩΝ ΣΤΡΑΜΜΕΝΗ 
ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ 
Όταν εισάγετε τον αστέρα, θα πρέπει να φροντίζετε να τον τοποθετείτε στη σωστή φάση 
με τον ιμάντα: Πρώτα μπλοκάρετε τη λαβή [16] και στρέψτε τον αστέρα. Βεβαιωθείτε ότι 
μια θήκη φιάλης αντιστοιχεί με την πλευρά του ανοίγματος των φιαλών. Επιβεβαιώστε ότι 
ο συγχρονισμός της μονάδας λειτουργεί σωστά και εάν χρειάζεται κάντε ρυθμίσεις με τη 
βίδα. 
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4.4 Πίνακας 4 – Ρύθμιση γεμιστικού 
 

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 7 – ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΟΧΩΝ 

 

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 7A – ΣΥΝΔΕΣΗ ΓΙΑ ΚΛΕΙΔΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

Ρυθμίστε την πάνω θέση των παροχών χρησιμοποιώντας τις φιάλες που πρέπει να 
γεμίσετε. Εάν θέλετε να σηκώσετε ή να χαμηλώσετε την ομάδα των παροχών ενεργήστε 
στη λαβή.[22], αφού ξεμπλοκάρετε τη λαβή με κλειδί αρ.15 ή με την κατάλληλη μανιβέλα 
που παρέχεται στον εξοπλισμό. 
Εάν στρέψετε δεξιόστροφα, το κομμάτι σηκώνεται μόνο του και το αντίθετο. Θυμηθείτε να 
αφαιρέσετε τη μανιβέλα προτού ανοίξετε το γεμιστικό. 
Κλείστε τη χειρολαβή της πόρτας. Πρέπει να αφήνετε περίπου 5-10 κενό ανάμεσα στο 
πάνω άκρο της φιάλης και το κάτω άκρο του μηχανήματος κεντραρίσματος, [21] όταν η 
φιάλη στηρίζεται στην επιφάνεια του ιμάντα. 

ΚΛΕΙΔΙ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

(ΝΑ ΒΓΕΙ) 
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4.5 Πίνακας 5 – Παροχή και ρύθμιση  
      της στάθμης του γεμιστικού 
 
 

 

 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 8 – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ 

Για να αποσυναρμολογήσετε την παροχή της δεξαμενής πρέπει να ακολουθήσετε τα εξής 
βήματα: 
• Ξεβιδώστε τα παξιμάδια των δύο βιδών [24] για να τραβήξετε προς τα έξω τη μύτη 

κεντραρίσματος και να αφαιρέσετε τα δύο ελατήρια [25] 
• Ξεβιδώστε το περικόχλιο δακτυλίου [26] με το κατάλληλο κλειδί. 
• Ξεβιδώστε στο επίπεδο κάτω από την παροχή. Για να τραβήξετε κάτω το εξάρτημα της 

παροχής. 
• Ξεβιδώστε την άκρη εισάγοντας ένα σουβλί στις σωστές οπές. Δώστε προσοχή καθώς 

σπρώχνετε το ελατήριο. 
• Ξεβιδώστε όλα τα εξαρτήματα 
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Κλιπ για να ρυθμίσετε τη στάθμη του γεμιστήρα. 

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 9 – ΠΑΡΟΧΗ 

Για να εξασφαλίσετε την επιθυμητή στάθμη του υγρού στις φιάλες, πρέπει να ρυθμίσετε το 
πάχος του κλιπ, το ένα από καουτσούκ και το άλλο από πλαστικό. Προσπαθήστε κατά τη 
φάση του γεμίσματος. 
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4.6 Πίνακας 6 – Ρύθμιση του μηχανήματος  
      πωματισμού  

Η εκ των προτέρων ρύθμιση του μηχανήματος πωματισμού έχει να κάνει μόνο με το ύψος 
του. Χρειάζεται επαλήθευση (όπως και το γεμιστικό), τοποθετώντας μια φιάλη στη ζώνη 
πωματισμού . 
Χαμηλώστε και σηκώστε ολόκληρο τον περιστρεφόμενο φορέα κατά 10-15 mm από το 
ανώτερο τμήμα του σπειρώματος της φιάλης προς το κατώτερο σπείρωμα του εμβόλου. 
Για να ρυθμίσετε το ύψος, περιστρέψτε τον τροχό [37] που είναι τοποθετημένος μπροστά 

κάτω στη βάση. Γυρνώντας δεξιόστροφα ανασηκώνεται και αντιστρόφως. 
 

 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 10 – ΒΑΛΒΙΔΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
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4.7 Πίνακας 7 – Ρύθμιση ταχύτητας γεμιστικού  

Για να ρυθμίσετε την ταχύτητα, τη θερμοκρασία και να ρυθμίσετε την παραγωγή της 
μονάδας, κατά τη λειτουργία στρέψτε το κουμπί [39] που ελέγχει την ταχύτητα του 
μηχανήματος στο πίσω μέρος κάτω από το πλαίσιο της βάσης. 
Επαληθεύστε με το χέρι ή με τη βοήθεια ενός χρονόμετρου τη ρύθμιση της ταχύτητας. 
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4.8 Πίνακας 8 – Ανύψωση της φιάλης  
      στο μηχάνημα πωματισμού  

 

 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 11 – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΑΝΥΨΩΣΗ 

Η ανύψωση της φιάλης κατά την τοποθέτηση του φελλού επιτυγχάνεται με τη βοήθεια ενός 
κυλίνδρου [45].  

Ο μικροσκοπικός διακόπτης με το προεξέχον στέλεχος   [42] δείχνει το πέρασμα της 
φιάλης και ενεργοποιεί τον κύλινδρο την κατάλληλη στιγμή [45] για να το σηκώσει. 

Η πίεση αυτού του κυλίνδρου πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα με το σπρώξιμο που 
χρειάζεται η φιάλη για να αντισταθεί στην προσπάθεια πωματισμού και την ταχύτητα 
σηκώματος σε συνάρτηση με την ταχύτητα που έχει οριστεί στη μονάδα. 
Μέσα στη βάση (αποσυναρμολογήστε την αριστερή πίσω πλάκα) κάτω είναι τοποθετημένη 
η διάταξη ρύθμισης της πίεσης [48]. Ρυθμίστε ανάλογα το διακόπτη. 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 12 – ΑΝΤΛΙΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ 
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4.9 Πίνακας 9 – Τροφοδοσίας δεξαμενής  
      πλήρωσης 

Η δεξαμενή μπορεί να γεμίσει με υγρό με αυτόκλειστο ή με αντλία, που βρίσκονται εκτός 
της μονάδας και δεν συμπεριλαμβάνονται στη συσκευασία. 
Ο σύνδεσμος επιτυγχάνεται με ένα σωλήνα εσωτερικής διαμέτρου 30 mm στο λάστιχο 
οδηγό του αντίστοιχου τροχού [40] που βρίσκεται μετά τη βαλβίδα [41] στο πίσω μέρος του 
πλαισίου της βάσης. 
Συνδέστε την αντλία με την υποδοχή CEE [50] που βρίσκεται στην πλευρά του πλαισίου 
της βάσης. Η τάση μπορεί να είναι 380V τριφασική+ ουδέτερο +γείωση (κόκκινη υποδοχή), 
ή 220V μονοφασική (μπλε υποδοχή) 
Κατά αυτόν τον τρόπο, η εξωτερική αντλία ελέγχεται και δέχεται εντολές από τον πίνακα 
ελέγχου της μονάδας. 

 

 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 13 – ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΝΤΛΙΑ 

Η πνευματική βαλβίδα [41] ελέγχει τη ροή του υγρού προς τον κάδο του γεμιστικού που 
δέχεται εντολές μέσω της βαλβίδας με ηλεκτρική εντολή [51], από το μετρητή στάθμης 
μέσα στο σωλήνα.  
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Αυτός ο μετρητής δείχνει τη μέγιστη στάθμη [55] (κοντά στη βαλβίδα) και την ελάχιστη 
στάθμη [54] (ανοιχτή βαλβίδα) του υγρού στον κάδο. 

 

 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 14 – ΣΕΤ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΣΤΑΘΜΗΣ 
 

 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 15 – ΣΩΛΗΝΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ  
 

Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα [56] της δεξαμενής πρέπει να αφαιρέσετε το σωλήνα 
τροφοδοσίας. 
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Ξεβιδώστε τις 4 βίδες που φράσσουν το σωλήνα στη βάση. Αποσυνδέσατε το σωλήνα 
από το λαστιχένιο κάλυμμα. Σηκώστε και τραβήξτε όλο το σετ κάλυμμα-διανομέα -σωλήνα- 
βαλβίδα. 
Ο διανομέας [57] αποτελείται από ένα κάτω μέρος συνδεδεμένο με το κάλυμμα [56] από 
ένα πάνω μέρος συνδεδεμένο με το μετρητή στάθμης και την είσοδο του σωλήνα 
τροφοδοσίας, Στο ανώτερο τμήμα του διανομέα υπάρχει η βαλβίδα εξαερισμού της 
δεξαμενής. 
Για να αποσυναρμολογήσετε το διανομέα πρέπει να σηκώσετε το κάλυμμα [56] και από το 
εσωτερικό να ξεβιδώσετε τα 3 κομμάτια που έφραζαν το δακτύλιο. Κουνήστε το δακτύλιο 
και το κάλυμμα θα κουνηθεί με το κάτω μέρος του διανομέα. 

Ο σωλήνας παροχής του υγρού απαρτίζεται από δύο τμήματα: Ένα σταθερό σωλήνα που 
είναι στερεωμένος στο πλαίσιο της βάσης και έχει τον οδηγό και έναν σωλήνα μικρότερου 
μήκους που είναι συνδεδεμένος από την εξωτερική πλευρά στη βαλβίδα [41]  και από την 
άλλη στον διανομέα [57]. Αυτός ο σωλήνας μπορεί να κυλήσει μέσα στο σταθερό σωλήνα 
και επιτρέπει τη ρύθμιση του ύψους ολόκληρου του σετ των παροχών της δεξαμενής. 
Η πνευματική βαλβίδα αποσυναρμολογείται μέσω σύνδεσης σωλήνα τύπου Din. 

 

 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 14A – ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΠΟΡΤΕΣ 
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4.10 Πίνακας 10 – Μετάδοση κίνησης 
 
 
 
 

 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 15 – ΠΙΣΩ ΟΨΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΥ 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 16 –ΜΠΡΟΣΤΙΝΗ ΟΨΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΥ 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 17 – ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΕΜΙΣΤΙΚΟΥ  
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 18 – ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΣΤΟ ΑΣΤΕΡΙ ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ  
 
 

 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 19 – ΑΞΟΝΑΣ ΜΕ ΤΡΙΒΕΑ 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 20 – ΣΕΤ ΚΙΝΗΤΗΡΑ 
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4.11 Πίνακας 11 – Σετ δίσκων ανύψωσης 
 
 
 

 
 

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 21 – ΣΕΤ ΔΙΣΚΩΝ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΦΙΑΛΩΝ 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 22 – ΣΕΤ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΔΙΣΚΩΝ 
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4.12 Έλεγχοι και συναγερμοί 
 
 

 

ΚΥΡΙΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΜΕ ΦΡΑΓΜΕΝΗ ΠΟΡΤΑ: Ανοίξτε και κλείστε τη μηχανή. 
ΑΣΠΡΟ ΦΩΤΑΚΙ “ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ”: Ο κινητήρας δουλεύει 
ΠΛΗΚΤΡΟ ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ “ΑΥΤΟΜ -ΧΕΙΡΟΚ” : Ο κινητήρας δουλεύει 
ΜΠΛΕ ΚΟΥΜΠΙ “έναρξη” : Αυτόματη λειτουργία της μηχανής 
Επιλογέας “ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΝΑΙΟΧΙ”: Επιλογή φάσης πωματισμού 
ΚΟΚΚΙΝΟ ΚΟΥΜΠΙ “ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΓΚΗ” : Εάν πατηθεί, διακόπτει την παροχή ρεύματος 

προς τον κινητήρα 
ΜΑΥΡΟ ΚΟΥΜΠΙ “ΚΥΚΛΟΣ ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ”. Δίνει εντολή εκτέλεσης ενός κύκλου 

πωματισμού στη χειροκίνητη φάση 
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ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΑΜΠΑΚΙ “ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΦΑΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ” : Το μηχάνημα είναι 
σε διακοπή μετά από κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
ΚΙΤΡΙΝΟ ΛΑΜΠΑΚΙ “ΚΙΝΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΣ”: σημαίνει την παρέμβαση του διακόπτη 
ασφαλείας όταν συμβεί κάποιο σφάλμα στον κινητήρα 
ΜΠΛΕ ΛΑΜΠΑΚΙ ΑΝΑΒΟΣΒΗΝΕΙ “ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ”: Σημαίνει ότι η στάθμη του 
υγρού στη δεξαμενή έχει πέσει κάτω από το κατώτατο όριο 
ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΤΛΙΑΣ ΝΑΙ/ΟΧΙ: Επιλέγει τη λειτουργία της αντλίας παροχής.  
ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ ΦΡΑΓΜΕΝΟΣ: Ανοίξτε και κλείστε τη μηχανή. 
 
 
 
 
 
 

4.13 Χρήση της Μονάδας 

 
Μόλις τοποθετήσετε ή εισάγετε το μηχάνημα στη γραμμή εμφιάλωσης και κάνετε τις 
προαναφερθείσες ρυθμίσεις, το μηχάνημα είναι έτοιμο να εκτελεί αυτόματα το γέμισμα και 
την τοποθέτηση φελλών σε φιάλες. 
Ανοίξτε το μηχάνημα από τον κεντρικό διακόπτη που βρίσκεται στο μπροστινό πίνακα, θα 
ανάψει το άσπρο λαμπάκι, πράγμα που δείχνει ότι υπάρχει ρεύμα. 
Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες είναι κλειστές και το κόκκινο κουμπί EMERGENCY (έκτακτης 
ανάγκης) δεν φράσσεται. 
Για την αυτόματη λειτουργία, επιλέξτε MAN και λειτουργήστε το μηχάνημα πωματισμού με 
το κουμπί CYCLE CAPPING (κύκλος πωματισμού) για να ολοκληρωθεί ένας κύκλος 
πωματισμού ή πατήστε MARCIA για να τεθεί σε κίνηση το γεμιστικό: Αφήστε το μηχάνημα 
να σταματήσει το κουμπί. Οι προστατευτικές πόρτες πρέπει να είναι πάντα κλειστές. 
Σταματήστε το μηχάνημα με το κουμπί EMERGENCY. 

Το άνοιγμα των θυρών ενώ η μηχανή είναι σε λειτουργία τη θέτει σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης. 

Ρυθμίστε την ταχύτητα διανομής με το κουμπί που βρίσκεται πίσω από το πλαίσιο της 

βάσης. 
 
 
 
 
 
 

4.14.Θόρυβος 

 
Το επίπεδο συνεχούς ακουστικής πίεσης είναι κάτω των 70 dB (A). 
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4.15 Αποσυναρμολόγηση  

Μόλις το μηχάνημα ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής του θα πρέπει να τίθεται εκτός 
λειτουργίας. Το μηχάνημα πρέπει να αποσυναρμολογείται και τα κομμάτια του να 
χρησιμοποιούνται για ανακύκλωση των πρώτων υλών τους. 
Μόνο κατάλληλα εκπαιδευμένο και εξοπλισμένο προσωπικό θα πρέπει να αναλαμβάνει να 
θέσει εκτός λειτουργίας και να αποσυναρμολογήσει το μηχάνημα. 

Το μηχάνημα είναι κατασκευασμένο από μη βιοαποδομήσιμο υλικό. Φέρτε το μηχάνημα σε 
κατάλληλη αποθήκη εξουσιοδοτημένη να λαμβάνει τέτοιου είδους απορρίμματα. 
Απαιτήστε αντίγραφο των εγκρίσεων και διατηρήστε αυτά τα έγγραφα στο αρχείο. 
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5 – Συντήρηση 

Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ 

ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΟΝ 

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΜΗΝ ΠΕΙΡΑΖΕΤΕ, ΠΡΟΣΘΕΤΕΤΕ Ή ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 
ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΕΤΕ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. 
 
 
 
 
 
 
 

5.1 Τακτική συντήρηση 

Η τακτική συντήρηση αποσκοπεί στο να εξασφαλίζει στον χρήστη την απρόσκοπτη 
λειτουργία του μηχανήματος. Ο καθαρισμός, οι τακτικές και προληπτικές επιθεωρήσεις 
επιτρέπουν την ασφαλή χρήση του μηχανήματος 

ΟΤΑΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΕΙΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΤΕ 
ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΑΡΟΧΗ ΙΣΧΥΟΣ 

Μία φορά την εβδομάδα να κάνετε γενικό καθαρισμό 

Να λιπαίνετε το μοχλό και το έκκεντρο μία φορά το μήνα με μια λεπτή στρώση γράσου. 
Στο κάτω μέρος του πλαισίου της βάσης να λιπαίνετε με γράσο όλα τα μηχανικά 
εξαρτήματα, όπως κωνικά ζεύγη, στηρίγματα, συνδέσεις κλπ. 
Μετά από περίπου 50.000 κύκλους ή 50 ώρες λειτουργίας να επαληθεύετε ότι καμία βίδα 
δεν έχει χαλαρώσει, εάν όμως έχουν χαλαρώσει, να τις σφίγγετε καλύτερα. 
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6 – Λεζάντα 

1 Είσοδος αέρα τροφοδοσίας 
2 Ρυθμισμένο φίλτρο 
3 Ιμάντας μεταφορέας 
4 Κουμπιά φραγμένη πλευρά του μεταφορέα 
5 Πλευρές μεταφορέα 
6 Βίδα σταθερής πλευράς 
7 Άκρη συγκέντρωσης 
8 Πλάκα συγκέντρωσης 
9 Εκτροπέας φιαλών  
10 Λαβές αστέρων 
11 Αστέρες εισόδου και εξόδου γεμιστικού 
12 Λαβές του ιμάντα του γεμιστικού 
13 Ιμάντας γεμιστικού 
14 Λαβές του ιμάντα του μηχανήματος 

πωματισμού 
15 Ιμάντας μηχανήματος πωματισμού 
16 Λαβή του αστέρα πωματισμού 
17 Αστεροειδής μηχανισμός (αστέρας) 

πωματισμού 
18 Δεξαμενή 
19 Βάνα αδειάσματος δεξαμενής 
20 Βαλβίδα γεμιστικού 
21 Μύτη κεντραρίσματος φιάλης 
22 Ανατροπέας υποδοχής του κλειδιού ρύθμισης 

της δεξαμενής 
23 Επαναφορά χειρολαβής, φραγμένος 

ανατροπέας 
24 Παξιμάδια φράσσουν το κεντράρισμα της 

μύτης 
25 Ελατήρια της μύτης κεντραρίσματος των 

συνδετικών ράβδων  
26 Βαλβίδα πλήρωσης δακτυλίου σφράγισης 
27 Σταθερός αξονίσκος με μικρό σωλήνα 

αερισμού 
28 Άκρη στην κορυφή 
29 Αποστάτης για τη ράβδο της ανοικτής 

βαλβίδας 
30 Ελατήριο 
31 Ροδέλα 
32 Κινητός αξονίσκος 
33 Εναλλάξιμοι αποστάτες 
34 Λαστιχένιος αποστάτης 
35 Παρέμβυσμα στήριξης φιαλών  
36 Δακτύλιος κρατά κλειστή τη βαλβίδα 

πλήρωσης 
37 Βολάν ρύθμισης μηχάνημα πωματισμού  
38 Κολάρο αντλίας αναρρόφησης  

39 Βολάν ρύθμισης ταχύτητας 
40 Άξονας θύρα - σωλήνα 
41 Πνευματική βαλβίδα 
42 Μικροδιακόπτης διέλευσης φιάλης 
43 Βάση στήριξης φιαλών  
44 Βάση ανύψωσης φιαλών 
45 Πνευματικός κύλινδρος ανύψωσης φιαλών 
46 Ηλεκτρική ρύθμιση πνευματικής βαλβίδας 
47 Ρυθμιστής πίεσης 
48 Αντλία έγχυσης αζώτου 
49 Βάνες αποκλεισμού πνευματικής βαλβίδας 
50 Διακόπτης CEE για αντλία τροφοδοσίας 
51 Ηλεκτρική ρύθμιση πνευματικής βαλβίδας 
52 Πεταλούδα ρύθμ. Αγκυρίων αλυσίδας  
53 Πίσω πόρτα διακόπτη ασφαλείας 
54 Ελάχιστη στάθμη μετρητή 
55 Μέγιστη στάθμη μετρητή 
56 Κάλυμμα δεξαμενής. 
57 Ανώτερο τμήμα διανομέα δεξαμενής 
58 Σύνδεση οπών εξαερισμού 
59 Έξοδος βάσης 
60 Σταθερός σωλήνας τροφοδοσίας δεξαμενής  
61 Συνδέσεις σωλήνων 
62 Ολισθαίνων σωλήνας τροφοδοσίας δεξαμενής  
63 Ρυθμιζόμενο στήριγμα οριζόντιου άξονα 
64 Κωνικός οδοντωτός τροχός 
65 Μικροδιακόπτης ασφαλείας αλυσίδας 
66 Άνω αλυσίδα 
67 Αστεροειδής οδοντωτή στεφάνη εισόδου - 

εξόδου 
68 Κάτω οδοντωτή στεφάνη κινητήρα με 

μειωτήρα στροφών 
69 Άνω οδοντωτή στεφάνη κινητήρα με μειωτήρα 

στροφών 
70 Ρυθμιζόμενο στήριγμα άξονα μειωτήρα 

στροφών 
71 Κωνικός οδοντωτός τροχός μειωτήρα στροφών 
72 Άνω αλυσίδα 
73 Οδοντωτός τροχός γεμιστικού  
74 Κάτω Αλυσίδα 
75 Κάτω αλυσοτροχός 
76 Κωνικός τροχός 
77 Ρυθμιζόμενο στήριγμα κάθετου άξονα 
78 Ρυθμιζόμενο στήριγμα οριζόντιου άξονα 
79 Οδοντωτή στεφάνη κάθετου άξονα 
80 Δίσκος ασφαλείας μικροδιακόπτη 
81 Κάτω δίσκος τριβής με σφαίρες 
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82 Ρυθμιζόμενος κωνικός οδοντωτός τροχός 
οριζόντιου άξονα 

83 Οριζόντιος άξονας 
84 Στήριγμα μετάδοσης κίνησης στον αστεροειδή 

μηχανισμό πωματισμού  
85 Πλήμνη συμπλέκτη  
86 Ελατήρια συμπλέκτη 
87 Μετρητής στροφών μικροδιακόπτη 
88 Δίσκος εδράνων 
89 Έκκεντρο του αστεροειδούς μηχανήματος 

πωματισμού 
90 Έδρανο αστεροειδούς μηχανήματος 

πωματισμού 
91 Παξιμάδι φραξίματος πείρος και έδρανο 
92 Σετ ανύψωσης μηχανήματος πωματισμού 
93 Κινητήρας 
94 Ρυθμιστής ταχύτητας 
95 Μειωτήρας 
96 Βάσεις φιαλών  
97 Ολισθαίνων άξονας 
98 Δακτύλιος στεγάνωσης  
99 Περιστρεφόμενος δίσκος   
100 Κεντρικός άξονας γεμιστικού 
101 Έκκεντρο καθόδου βάσεων γεμιστικού 
102 Πείρος οδηγός εδράνου 
103 Έδρανο καθόδου βάσεων 
104 Άξονας οδηγός αξονίσκου 
106 Ελατήρια βάσεων 
107 Συνδέσεις των ελατηρίων 
108 Συνδετική ράβδος του πάνω αλυσοτροχού  
109 Σύστημα αναστροφής της μετάδοσης κίνησης 

του μηχανήματος πωματισμού 
110 Κόκκινο κουμπί έκτακτης ανάγκης 
111 Άσπρο λαμπάκι VOLTAGE IN (είσοδος τάσης) 
112 Κύριος διακόπτης με φραγή θύρας 
113 Επιλογέας με κλειδί AUT-MAN  

(αυτόματο – χειροκίνητο) 
114 Μπλε κουμπί GO ON “έναρξη”  
115 Μαύρο κουμπί CYCLE CAPPING (ΚΥΚΛΟΣ 

ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ) 
116 Επιλογέας CAPPING MACHINE YES-NO 

(ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΟΧΙ/ΝΑΙ) 
117 Κόκκινο λαμπάκι MACHINE IN STOP 

(διακοπή μηχανήματος) 
118 Κίτρινο λαμπάκι THERMICA MOTORS 

(θέρμανση κινητήρα) 
119 Μπλε λαμπάκι MINIMUM LEVEL  

(ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΤΑΘΜΗ) 
120 Επιλογέας BOTTLES CONVEYOR YES-NO 

(ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ ΦΙΑΛΩΝ ΝΑΙ/ΟΧΙ) 
126 Επιλογέας αντλίας 
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7– Περιγραφή μηχανήματος  
     πωματισμού 

 
 
 

7.1 Συναρμολόγηση, τοποθέτηση και θέση 
      σε λειτουργία 
Η ΧΡΗΣΗ ΕΠΑΡΚΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ 
ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΦΟΥ ΛΑΒΕΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ 

Ο προμηθευτής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που μη καταρτισμένο προσωπικό 
ολοκληρώσει ή ασχοληθεί με τη συναρμολόγηση, την εγκατάσταση ή τη θέση σε 
λειτουργία του μηχανήματος. 
Στα ανωτέρω συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων η περίπτωση στην οποία 
χρησιμοποιηθεί εξοπλισμός, διαδικασίες ή τεχνικές, μέθοδοι συντήρησης ή επισκευής που 
δεν συνιστούνται ρητά από τον κατασκευαστή. 

 
 
 

7.2 Ηλεκτρικές συνδέσεις 
Το μηχάνημα πωματισμού φέρει ήδη εγκατεστημένη στη μονάδα, επομένως η ηλεκτρική 
σύνδεσή του είναι έτοιμη στον πίνακα ελέγχου. 

Επιβεβαιώστε την κατεύθυνση περιστροφής του ηλεκτρικού κινητήρα ελέγχοντας τον 
δείκτη πάνω από τον ανεμιστήρα: Σε περίπτωση που η κατεύθυνση περιστροφής του 
κινητήρα αποδειχτεί ότι είναι εσφαλμένη, θα χρειαστεί να προβείτε σε αναστροφή δύο 
οποιοδήποτε φάσεων της γραμμής τροφοδοσίας. 

 
 
 

7.3 Ρύθμιση 
ΠΡΟΤΟΥ ΠΡΟΒΕΙΤΕ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ, ΒΕΒΑΙΩ- 
ΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΠΡΩΤΑ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ 
ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΕΙΤΕ. 

Για να χρησιμοποιήσετε σωστά το μηχάνημα, χρειάζεται πρώτα να κάνετε τις σωστές 
ρυθμίσεις ορισμένων οργάνων και εξαρτημάτων. 

 



Μονάδα RTS.1200  37
 

Βλέπε 4.8 Πίνακας 8- Ανύψωση της φιάλης εντός του μηχανήματος πωματισμού) 

ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΓΑΝΤΙΑ 

ΟΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ 
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ, ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΛΑΒΕΤΕ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ. 

 
 
 

7.4 Συντήρηση 
Οι ακόλουθοι χειρισμοί επιτρέπεται να πραγματοποιούνται μόνο από μηχανικό. Προτού 
πραγματοποιήσετε οποιοδήποτε χειρισμό συντήρησης, επισκευής ή καθαρισμού του 
μηχανήματος, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το μηχάνημα από το ρεύμα και ότι δεν 
έχει πρόσβαση σε αυτό το υπόλοιπο προσωπικό. 
 
 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΚΑΘΕ 1000 ΩΡΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

• Αποσυνδέστε τον πίνακα ελέγχου από το ρεύμα και μην επιτρέπετε την πρόσβαση 
οποιουδήποτε στο μηχάνημα. 

• Αφαιρέστε το πάνω κα κάτω προστατευτικό περίβλημα αφαιρώντας τις βίδες με 
κατάλληλο κλειδί, κι έπειτα λιπάνετε τα όργανα μετάδοσης κίνησης (άξονες, 
συνδέσεις και έκκεντρα) με πινέλο. 

• Τοποθετήστε ξανά το πάνω και κάτω προστατευτικό περίβλημα, τοποθετήστε τις 
βίδες και βιδώστε τες με το κατάλληλο κλειδί. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 
Ο ΜΕΙΩΤΗΡΑΣ ΣΤΡΟΦΩΝ ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΟΥΤΕ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΥΤΕ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΕ 
ΤΑΚΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ, Η ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΛΙΠΑΝΣΗ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΓΙΑ 
ΠΑΝΤΑ. 

 
 
 

7.5 Επίλυση προβλημάτων 
ΦΡΑΞΙΜΟ Ή ΣΠΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΚΑΛΥΜΜΑΤΟΣ  

Σε περίπτωση που φράξει ή σπάσει ο φελλός στη φάση του πωματισμού, ακολουθήστε τα 
εξής βήματα: 
• Πατήστε αμέσως το κουμπί έκτακτης ανάγκης και απευθυνθείτε αμέσως στον τεχνικό. 

ΟΙ ΕΞΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ 
ΤΕΧΝΙΚΟ: 
• Επαναφέρετε το κουμπί έκτακτης ανάγκης και λειτουργήστε τον πίνακα ελέγχου 

τοποθετώντας τον επιλογέα AUT-MAN στο MAN και πατώντας το μαύρο κουμπί 
CAPPING CIRCLE (κύκλος πωματισμού) ώθηση για να σταματήσετε το ακραξόνιο 
ώθησης φελλού στο ανώτερο νεκρό σημείο. 
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• Αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος από τον πίνακα ελέγχου και μην επιτρέπετε την 
πρόσβαση οποιουδήποτε στο μηχάνημα. 

• Αφαιρέστε το μηχάνημα κεντραρίσματος φιαλών, ξεβιδώνοντας τις σχετικές βίδες, 
έπειτα απομακρύνετε τον φελλό και πιθανά υπολείμματα με τη βοήθεια πεπιεσμένου 
αέρα. 

• Συναρμολογήστε τη διάταξη κεντραρίσματος βιδώνοντας τις βίδες. 
• Τοποθετήστε και πάλι τον ηλεκτρικό πίνακα και συνεχίστε να χρησιμοποιείτε το 

μηχάνημα κανονικά. 

 
 
 

7.6 Καθαρισμός  
Ενδείκνυται να καθαρίζετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα το μηχάνημα, ανάλογα με τις 
συνθήκες λειτουργίας ή/και όταν είναι απαραίτητο για να διατηρήσετε την αποδοτικότητά 
του και για να μπορεί να λειτουργεί υπό ασφαλείς συνθήκες. 

ΟΤΑΝ ΚΑΘΑΡΙΖΕΤΕ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΝΑ ΦΡΟΝΤΙΖΕΤΕ ΝΑ ΦΟΡΑΤΕ ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΝΑ 
ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΡΕΣ. 

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΞΕΝΑ ΣΩΜΑΤΑ ΟΠΩΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ, ΛΑΔΙΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ Ή ΑΛΛΑ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΘΕΣΟΥΝ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
Ή/ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΧΕΙΡΙΣΤΗ. 
Για τον καθαρισμό των εξωτερικών εξαρτημάτων του μηχανήματος όπως η δομή, το 
προστατευτικό περίβλημα κλπ. Συνιστούμε να χρησιμοποιείτε ένα κομμάτι ύφασμα, νερό 
και σαπούνι, ή ήπιο απορρυπαντικό για να μην προκαλέσετε βλάβη στις πλάκες 
ασφαλείας. 
Για να καθαρίσετε τα εσωτερικά εξαρτήματα του μηχανήματος όπως το πάνω μέρος κλπ., 
μπορείτε να χρησιμοποιείτε πεπιεσμένο αέρα με χαμηλή πίεση. 

Συνιστούμε να απορρίπτετε τα υπολείμματα έκχυσης και τα απόβλητα σε κατάλληλα 
σημεία διαχείρισης αποβλήτων. 

ΜΗΝ ΠΕΤΑΤΕ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΥΓΡΑ, ΛΑΔΙΑ Ή ΑΛΛΑ ΑΠΟΝΕΡΑ, ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΑ 
ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΕΝΤΡΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ Ή ΣΕ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΥΣ ΧΥΤΑ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ. 
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7.7 ΛIΣTA ANTAΛΛAKTIKΩN  
      ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΩΜΑΤΙΣΜΑΤΟΣ 
 

1 ΧΩΝΙ 
2 ΟΠΗ 
3 ΚΑΘΟΔΟΣ ΦΕΛΛΩΝ 
4 ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΩΘΗΣΗΣ ΦΕΛΛΩΝ 
5 ΚΑΛΥΜΜΑ ΦΕΛΛΩΝ 
6 KEΦAΛH 
7 ΚΟΛΟΝΑ ΟΔΗΓΟΣ ΠΥΡΓΙΣΚΟΥ  
8 ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ 
9 ΑΞΟΝΑΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΦΕΛΛΩΝ 
10 ΑΞΟΝΙΣΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΦΕΛΛΩΝ 
11 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΑΛΥΣΙΔΑΣ 
12 ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΕΝΤΡΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΙΑΛΩΝ 
13 ΠΕΙΡΟΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΦΕΛΛΩΝ 
14 ΕΛΑΤΗΡΙΟ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑΣ ΘΥΡΑΣ ΦΕΛΛΩΝ 
15 ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ 
16 ΕΔΡΑΝΑ 62200-2RS 
17 ΕΚΚΕΝΤΡΟ 
18 ΚΟΜΒΙΟ ΣΤΡΟΦΑΛΟΥ 
19 ΣΥΝΔΕΣΗ “UNI-BALL” 
20 ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΟ ΚΛΕΙΔΩΜΑΤΟΣ 
21 ΜΠΟΥΖΟΝΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

28-30 ΑΓΚΥΡΙΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ 
29-31 ΚΙΝΗΤΟ ΑΓΚΥΡΙΟ  

32 ΣΤΑΘΕΡΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ 
33 ΟΛΙΣΘΑΙΝΩΝ ΑΝΥΨΩΤΗΡΑΣ 
34 ΕΛΑΤΗΡΙΑ M2 
35 ΒΙΔΕΣ 6x1 
36 ΤΡΙΒΕΑΣ NA22022RS (“INA”) 
37 ΠΕΙΡΟΣ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 
38 ΟΔΟΝΤΩΣΗ 
39 ΕΛΑΤΗΡΙΟ M3 
40 ΚΥΛΙΝΔΡΟΣ 

41-42 ΣΤΗΡΙΓΜΑ “KOJO” PFL203 
43 XΩNI 
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ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 25 – ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΦΕΛΛΟΥ  

ΜΕ ΣΤΑΘΜΗ 
 

 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 26 – ΛΕΠΤΟΜΕΡΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΠΩΜΑΤΙΣΜΟΥ  
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ΕΙΚ. 27 – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
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ΕΙΚ. 28 – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΥΣ 
 

 
 

ΕΙΚ. 29 – ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΥΠΤΡΩΝ 
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8 – Ηλεκτρικά σχέδια 


